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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Pályázat az EU 2015-ös Kulturális Örökség Díjára

 

Az Európai Unió és az Europa Nostra pályázatot hirdet az Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak 

odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió 2015-ös Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra 
Díjak odaítélésére hirdet pályázatot az Európai Unió és az Europa 
Nostra. A díjra négy kategóriában várják a pályázatokat: helyreállítás; 
kutatás és digitalizáció; kiemelkedő egyéni vagy közösségi 
teljesítmény; illetve oktatási,... » Tovább

1.2 Az Európa Kulturális Fővárosai szakértői csoportja - pályázat

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Európa Kulturális Fővárosai szakértői csoportban való részvételre. 
(Európai Bizottság) 

Szakértőknek hirdet pályázatot az Európa Kulturális Fővárosai 
szakértői csoportban való részvételre az Európai Bizottság. A 
szakértőket három évre jelölik ki. A jelentkezéseket folyamatosan 
várják. » Tovább

1.3 EFFE Fesztivál Minősítés

 Az EFFE nemzetközi fesztivál közösség pályázatot hirdet az EFFE Fesztivál Minősítés odaítélésére az Európai Unióban rendezendő 

fesztiváloknak. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

A szerveződőben lévő EFFE nemzetközi fesztivál közösség pályázatot 
hirdet az Európai Unióban megrendezendő fesztiválok szervezőinek a 
Europe for Festivals, Festivals for Europe (Európa a Fesztiválokért, a 
Fesztiválok Európáért, EFFE) Fesztivál Minősítés odaítélésére. A 
minősítést olyan fesztiválok... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Nemzetközi Magyar Fotópályázat

 

A Magyar Fotóművészek Világszövetsége fotópályázatot hirdet Nemzetközi Magyar Fotópályázat címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Nemzetközi Magyar Fotópályázat címmel fotópályázatot hirdet a 
Magyar Fotóművészek Világszövetsége. A pályázatra magukat magyar 
nemzetiségűnek valló alkotók fényképeit várják. A következő 
kategóriákban lehet pályázni: általános színes; általános monokróm; 
magyar népmesék. Minden alkotó legfeljebb öt... » Tovább

2.2 Pályázat szülőföldi tematikus szaktáborok támogatására

 

Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktáborok támogatására hirdet pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 

Balassi Intézet. 
(Pályázatfigyelő) 

A Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
pályázatot hirdet szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktáborok 
támogatására. A pályázat a szomszédos államokban élő magyarokról 
szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok 
területén 2014-ben megrendezendő... » Tovább

2.3 Pályázat anyanyelven folyó tanulmányi versenyekre

 

Anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására hirdet pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 

Balassi Intézet. 
(Balassi Intézet) 

A Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
pályázatot hirdet anyanyelven folyó tanulmányi versenyek 
támogatására. A pályázat a szomszédos államokban élő magyarokról 
szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok 
területén, valamint Magyarországon... » Tovább

2.4 Verspályázat az első világháború centenáriumára

 A Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre és a Toll és Ecset Alapítvány verspályázatot hirdet az első világháború 

centenáriuma alkalmából. 
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(Pályázatfigyelő) 

Verspályázatot hirdet a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti 
Köre és a Toll és Ecset Alapítvány az első világháború centenáriuma 
alkalmából. A pályázatra egyebek mellett a háború, a béke, a száz évvel
ezelőtti élet, a katonák élete témákban várják az alkotásokat. A 
kiválasztott műveket az első... » Tovább

2.5 A Nagy Háború képregénypályázat

 

Képregénypályázatot hirdet A Nagy Háború címmel a Magyar Képregény Szövetség és a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú 

Alapítvány. 
(Pályázatfigyelő) 

A Magyar Képregény Szövetség és a Nagy Háború Kutatásáért 
Közhasznú Alapítvány az első világháború kitörésének 100. 
évfordulója alkalmából képregénypályázatot hirdet. A pályázatra 
legalább három, de legfeljebb ötoldalas, magyar nyelvű vagy szöveg 
nélküli képregényeket várnak. Az eredményeket 2014... » Tovább

2.6 Trubadúrok viadala - zeneszerzői pályázat

 

Az Újbudai Kulturális Intézet zeneszerzői pályázatot hirdet Trubadúrok viadala címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Shakespeare szonettek megzenésítésére az Újbudai 
Kulturális Intézet Trubadúrok viadala címmel. A pályázatra legfeljebb 
négyperces zenei műveket várnak a következő kategóriákban: rock 
zene; kortárs zene; klasszikus zene; elektronikus zene; rap; egyéb. Az 
ünnepélyes gálát és... » Tovább

2.7 Média-Videó pályázat

 

A Fénypress Kiadó Média-Videó pályázat címmel videópályázatot hirdet amatőröknek és szakembereknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Média-Videó pályázat címmel videópályázatot hirdet a Fénypress 
Kiadó amatőröknek és szakembereknek. A pályázatra a következő 
kategóriákban várják a filmeket: tudósítás; riport; interjú; 
dokumentumfilm; ismeretterjesztő film. Az idegennyelvű filmeket 
angol, német, francia vagy magyar szinkronnal... » Tovább

2.8 Büszkeség és balítélet - kritikaíró pályázat

 A Litera.hu kritikaíró pályázatot hirdet Büszkeség és balítélet címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Kritikaíró pályázatot hirdet a Litera.hu Büszkeség és balítélet címmel. 
A pályázatra igényes kritikákat várnak a következő művek 
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valamelyikéről: Grecsó Krisztián: Megyek utánad; Bertók László: Ott 
mi van?; Lanczkor Gábor: Folyamisten; Sándor Iván: A kő visszahull – 
Napló. A szerkesztőség... » Tovább

2.9 Az RS9 arculattervezési pályázata

 

Arculattervező pályázatot hirdet az RS9 színház pályakezdő grafikusoknak. 
(pályázatok.org) 

Az RS9 színház arculattervező pályázatot hirdet pályakezdő 
grafikusoknak abból az alkalomból, hogy a 2014/2015-ös évadot új 
megjelenéssel szeretné megnyitni szeptemberben. A pályázóktól új, 
fiatalok, a színház profiljához, a Rumbach Sebestyén utcához és a 
kerülethez is illő logókat, valamint jól... » Tovább

2.10 Pályázat A családom a szponzorom! díj

 

Pályázatot hirdet A családom a szponzorom! díj odaítélésére a Nagy Sportágválasztó, a Nagy Hangszerválasztó, a MOL és az Új 

Európa Alapítvány fiataloknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Nagy Sportágválasztó, a Nagy Hangszerválasztó, a MOL és az Új 
Európa Alapítvány pályázatot hirdet A családom a szponzorom! díj 
odaítélésére. A díjra 10 és 18 év közötti fiatalok pályázhatnak olyan 
esszékkel, amelyekben megmutatják, milyen támogatással járultak 
hozzá a szüleik és családtagjaik a... » Tovább

2.11 Pályázat pixelbeton felület éjszakai hasznosítására

 

A Műcsarnok pályázatot hirdet a Losonczi Áron tervezte pixelbeton bejárati pavilon éjszakai hasznosítására. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Műcsarnok a lépcsőjére épült, Losonczi Áron 
tervezte pixelbeton bejárati pavilon éjszakai hasznosítására. A hatalmas
betontévén sötétedés után videóprojektorral vetített animáció jelenik 
meg, így a pályázatra olyan műveket várnak, amelyek kreatívan élnek a
különleges tér adta... » Tovább

2.12 Dráma, sokszínűség és fejlesztés - pályázat

 

Pályázatot hirdetnek Dráma, sokszínűség és fejlesztés címmel olyan utcaszínházi projektek támogatására, amelyek a dél-mediterrán 

partnerországok etnikai, vallási és nyelvi kisebbségeivel foglalkoznak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Dráma, sokszínűség és fejlesztés címmel hirdetnek pályázatot 
utcaszínházi projektek támogatására. A pályázat keretében olyan 
projekteket támogatnak, amelyek a dél-mediterrán partnerországok 
etnikai, vallási és nyelvi kisebbségeivel foglalkoznak. Az elnyerhető 
támogatás összege legalább 35 ezer, de... » Tovább
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2.13 Focizz és fotózz! - pályázat

 

Focizz és fotózz! címmel fotópályázatot hirdet a Tea Kiadó. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Tea Kiadó fotópályázatot hirdet Focizz és fotózz! címmel. A 
pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek családi focis vagy 
szurkolós pillanatokat örökítenek meg. Beküldési határidő: 2014. 
augusztus 3. » Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: 
Tempus Közalapítvány 
1093 Budapest, Lónyay utca 31.
http://www.tka.hu
(06 1) 237-1320
info@tpf.hu 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Próbatánc a DV8-nál

 

A londoni DV8 Fizikai Színház próbatáncot hirdet angolul jól beszélő táncosoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. augusztus 10-én próbatáncot rendez Bécsben (Ausztria) a DV8 
Fizikai Színház. A próbatáncra angolul jól beszélő, erős kortárstánc-
technikával rendelkező férfi táncosokat várnak. A londoni (Egyesült 
Királyság) színház két táncost választ ki, akikkel 2014 augusztusától 
2015 decemberéig tartó... » Tovább

3.2 Igazgatót keres az Open society Foundations

 

Londonba vagy Budapestre keres angol nyelven beszélő igazgatót az Open Society Foundations a Felsőoktatási Támogatási Program 

élére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítványok) 
igazgatót keres a Higher Education Support Program (Felsőoktatási 
Támogatási Program, HESP) élére Londonba (Egyesült Királyság) 
vagy Budapestre. Elvárás, hogy a leendő igazgató kiválóan beszéljen és
írjon angolul. A munkakör betölthető,... » Tovább

3.3 Producereket keres a SPILL

 A SPILL előadó-művészeti fesztivál szervezői az Egyesült Királyságban vagy Írországban élő producerek és rendezvényszervezők 

jelentkezését várja a fesztivál előkészítő munkálataihoz. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályakezdő producerek és rendezvényszervezők jelentkezését várják a 
SPILL előadó-művészeti fesztivál szervezői a fesztivál előkészítő 
munkálataihoz. Olyan érdeklődők jelentkezését várják, akik az 
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Egyesült Királyságban vagy Írországban élnek, és előadó-művészettel, 
zenével, filmmel,... » Tovább

3.4 Gyakornoki lehetőség Párizsban

 

A párizsi Ír Kulturális Központ gyakornoki pozícióba várja művészeti szakemberek jelentkezését. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Gyakornoki lehetőséget hirdet 2014 szeptemberére a párizsi 
(Franciaország) Centre Culturel Irlandais (Ír Kulturális Központ). A 
pozícióba olyan művészeti szakemberek jelentkezését várják, akik 
szeretnének nemzetközi tapasztalatot szerezni. A jelentkezés feltétele a 
legalább kétéves, művészeti... » Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Társszervezőt keres egy román szervezet

 

A romániai Devart kulturális szervezet társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához keres társszervezőt a dévai (Románia) Devart kulturális 
szervezet. A 2008-ban alakult szervezet az Opera Nights Opera and 
Classical Music Festival (Opera Éjszakák Opera és Klasszikus Zenei 
Fesztivál) című projektjéhez keres... » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Animációs alkotóház Tokióban

 

Animációs művészeknek hirdetnek alkotóházi ösztöndíjat 2015 elejére Japánba. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A japán Bunka-cho (Kulturális Ügynökség) alkotóházi ösztöndíjat 
hirdet animációs művészeknek a 2015. január 7. és március 17. közötti 
időszakra Tokióba (Japán). A program három művész részvételét 
támogatja. A részvétel feltétele, hogy a jelentkező 20 és 35 év közötti 
legyen, és beszéljen angolul... » Tovább

5.2 Alkotóházi ösztöndíj Franciaországba

 Alkotóházi ösztöndíjat hirdet professzionális művészeknek a francia Georges Pompidou Művészetek Háza. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A franciaországi Maison des Arts Georges Pompidou (Georges 
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Pompidou Művészetek Háza) alkotóházi ösztöndíjat hirdet bármilyen 
művészeti ágban tevékenykedő művészeknek. A részvétel feltétele, 
hogy a jelentkező vagy képzett művész legyen, vagy ennek megfelelő 
professzionális tapasztalattal... » Tovább

5.3 Hollandiai alkotóház

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a hollandiai Impakt médiaművészeknek, valamint digitális médiával, videóművészettel, zenével, 

interaktív technológiákkal és hasonló ágakkal foglalkozó művészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A hollandiai Impakt kortárs médiaművészeti központ alkotóházi 
ösztöndíjat hirdet a 2015 januárja és júniusa közötti időszakra. Az 
ösztöndíjra médiaművészek, valamint digitális médiával, 
videóművészettel, zenével, interaktív technológiákkal és hasonló 
ágakkal foglalkozó művészek pályázhatnak. Az... » Tovább

5.4 Lee Kong Chian Kutatói Ösztöndíj

 

Kurátoroknak, történészeknek, egyetemi oktatóknak és független kutatóknak hirdetnek pályázatot a Lee Kong Chian Kutatói 

Ösztöndíj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Szingapúri Nemzeti Könyvtár pályázatot hirdet a Lee Kong Chian 
Kutatói Ösztöndíj odaítélésére olyan szakembereknek, akik Szingapúr, 
valamint Délkelet-Ázsia kultúrájával, gazdaságával és örökségével 
szeretnének foglalkozni. Az ösztöndíjra kurátorok, történészek, 
egyetemi oktatók és független... » Tovább

5.5 Alkotóházi ösztöndíj Japánba

 

A japán Beppu projekt szervezői alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek vizuális művészeknek, médiaművészeknek és digitális művészettel 

foglalkozó alkotóknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek a 2014. szeptember 1. és október 31., 
valamint a 2014. november 1. és december 20. közötti időszakra a 
japán Beppu projekt szervezői Fantastic, Magic, Wonderful Beppu! 
(Fantasztikus, mágikus, csodálatos Beppu!) címmel. Az ösztöndíj 
legalább 30 napig tart. Az... » Tovább

5.6 IUGTE-pályázat ösztöndíjra

 Pályázatot hirdet az ArtUniverse és az IUGTE részleges tandíjmentesség elnyerésére a Nemzetközi Fizikai Színházi Laborra és az 

IUGTE 2014-es Nemzetközi Konferenciájára. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az ArtUniverse és az International University "Global Theatre 
Experience" ("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi Egyetem, 
IUGTE) pályázatot hirdet részleges tandíjmentesség elnyerésére a 
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2014. december 15. és 22. között Carrarában (Olaszország) 
megrendezendő Nemzetközi Fizikai Színházi Laborra és... » Tovább

5.7 Alkotóházi ösztöndíj Indonéziába

 

Az Indonéz Nemzeti Galéria alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek az Indonéz Nemzeti 
Galéria a 2014 augusztusa és szeptembere közötti időszakra. A 
programra legfeljebb 35 éves művészek jelentkezhetnek 
projektjavaslattal, önéletrajzzal, fotóval és motivációs levéllel. Az 
ösztöndíjat összesen hat vizuális művész nyerheti... » Tovább

5.8 Németországi művészeti és kutatói ösztöndíj

 

A németországi Akademie Schloss Solitude alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek és kutatóknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a németországi Schloss Solitude 
Akadémia a következő területeken tevékenykedő művészeknek: 
építészet, vizuális művészetek, előadó-művészet, dizájn, irodalom, 
zene- és hangművészet, video, film és új média. Az ösztöndíjra várják a
bölcsészettudomány, a... » Tovább

5.9 Alkotóházi ösztöndíj Marseille-be

 

Kutatók jelentkezését várja a franciaországi IMéRA legalább öt, de legfeljebb tíz hónapos ösztöndíjaira. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A marseille-i (Franciaország) Institut Méditerranéen de Recherches 
Avancées (A Fejlett Kutatás Mediterrán Intézete, IMéRA) alkotóházi 
ösztöndíjat hirdet kutatóknak. Az ösztöndíjasok részt vehetnek az 
IMéRA tudományos munkájában. A program keretében az intézet a 
2015. március 2. és 2016. január 29.... » Tovább

5.10 Termőföld-kultúra művészeti ösztöndíj

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek Termőföld-kultúra művészeti ösztöndíj címmel az angliai Centre for Contemporary Art 

and the Natural World. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A nagy-britanniai Centre for Contemporary Art and the Natural World 
(A Kortárs Művészet és a Természetes Világ Központja, CCANW) 
Termőföld-kultúra művészeti ösztöndíj címmel alkotóházi ösztöndíjat 
hirdet művészeknek. Az ösztöndíjasok egy tíznapos programban 
vehetnek részt 2014 novembere és 2015... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 
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6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

6.1 A Viharsarok külföldi sikerei

 

Császi Ádám első játékfilmje, a Viharsarok különdíjat kapott Tajpejben. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Különdíjjal jutalmazta a tajvani 16. tajpeji filmfesztivál nemzetközi 
zsűrije Császi Ádám Viharsarok című alkotását. A rendező első 
játékfilmje a seregszemle Új tehetségek különdíját érdemelte ki. A 
kietlen magyar pusztában játszódó szerelmi dráma 2014 júniusában 
Tel-Avivban (Izrael) a TLVFest... » Tovább

6.2 A Szabadesést is díjazták Csehországban

 

Pálfi György Szabadesés című filmje három díjat is kapott a csehországi Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Magyar sikerrel zárult a 2014-ben 49. alkalommal megrendezett 
Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál. A csehországi fesztivál zsűrije
három díjat is megítélt Pálfi György Szabadesés című filmjének. A 
rendező megkapta a legjobb rendező díját és a producerrel megosztva a
zsűri különdíját, valamint az... » Tovább
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Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: hirlevel@kreativeuropa.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit szintén a hirlevel@kreativeuropa.hu címre várjuk.

Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
1145 Budapest Róna u. 174. I épület III. emelet/304.
info@kreativeuropa.hu - http://www.kulturpont.hu;

http://www.kreativeuropa.hu

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. az Európai Unió Kreatív Európa programjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai
Unió Bizottsága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Filmalap.
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